QUINES SÓN, QUÈ FAN I COM
PUC PARTICIPAR EN LES
COMISSIONS DE LA COMUNITAT
D'APRENENTATGE DE
CAN BESORA?

LA PARTICIPACIÓ
COM A ELEMENT
PEDAGÒGIC.

Can Besora és una escola pública que
funciona, des de la seva creació, com una
Comunitat d’Aprenentatge.

Les Comunitats d’Aprenentatge es
defineixen com «un projecte de
transformació social i cultural d’un centre
educatiu i del seu entorn per a aconseguir
LA PARTICIPACIÓ una societat de la informació per a totes les
DE LES FAMÍLIES ÉS persones, basada en l’aprenentatge dialògic,
UNA PEÇA CLAU
QUE DÓNA SENTIT mitjançant una
AL PROJECTE I
educació participativa de la comunitat, que
PERMET CONSTRUIR es concreta en tots els seus espais, inclosa
EL PROJECTE
l’aula». (Valls, 2000).
EDUCATIU DE
CENTRE I DE
TRANSFORMACIÓ
SOCIAL
COMUNITARI.

Així doncs, el criteri que determina el que és
una Comunitat d'Aprenentatge és la inclusió
i la participació efectiva i significativa,
sobretot de les famílies en els diferents
espais i nivells de l’escola.

Les comunitats d’aprenentatge es gesten,
EL SOMNI
sempre, a partir d’un somni, un gran somni
composat pels anhels de tota la comunitat
escolar. Són somnis compartits que responen a
ES SOMIA EN GRAN necessitats diverses.
A LA RECERCA DE
LA UTOPIA

Un cop s'ha acabat el procés de somni es
realitza un buidatge de la informació recollida
en el procés, s’analitzen totes les propostes i
es prioritzen les accions de manera
consensuada en funció dels recursos.

ELS SOMNIS DE
CAN BESORA

A l’escola hem somniat dues vegades, el tercer
procés de somni s'havia de dur a terme durant
el curs 2019-2020, però la pandèmia i el
confinament van aturar-ho.

QUINS SOMNIS Els primers somniadors van decidir que a la
HAN TINGUT LES comunitat hi faltava un HORT i una
PERSONES QUE BIBLIOTECA.
ENS HAN
PRECEDIT?

La segona vegada la comunitat va somniar
un LABORATORI i una SALA D'ART i vam
crear el LABOR*ART*ORI.

també vam somniar els patis. Els infants de
primària trobaven a faltar elements de joc.
Així doncs, mares i pares amb moltes ganes
de treballar vam crear el sorral, la cuineta i els
elements d’equilibri.

El tercer procés de somni va quedar aturat
per l’aparició de la pandèmia, però no tingueu
cap dubte que continuarem somniant!

ON PARTICIPAR?

VOLUNTARIS
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ESPAIS I RACONS A INFANTIL
GRUPS INTERACTIUS A PRIMÀRIA

Els espais i racons són dues propostes
metodològiques que possibiliten la
participació activa dels infants en
relació als seus aprenentatges i una
atenció més individualitzada
mitjançant grups reduïts.
En els espais es prioritza la interacció
entre iguals i amb el voluntari. A
racons es fa un treball més sistemàtic
i individual.

Els grups interactius són una
forma d’organització de l’aula que
compta amb la participació de persones
voluntàries i on la interacció i la
comunicació adquireixen un paper
protagonista. Alumnat, famílies,
comunitat i professionals realitzem una
acció conjunta per a potenciar la
millora en l’aprenentatge, treballant en
grups reduïts.

LES COMISSIONS

Les comissions són la forma d’organització
bàsica de l’escola, aquestes són mixtes és a
dir que estan formades per mares, pares i
mestres.

La Comissió de Somnis està formada per mares i pares de l'escola que fan
somiar a tota la comunitat escolar: infants, pares, mares, docents i personal
de l'escola, i duent a terme els diferents projectes derivats dels resultats del
Somni.
Revisem les infinites peticions, n'estudiem la viabilitat i entre tots elaborem
un pla de treball per afrontar cada projecte. Fins ara hem posat el focus a fer
millores al pati, però ens queda molt per fer si volem donar resposta a tot el
que vam somiar.
Ens repartim tasques i ens comuniquem força a través del correu electrònic i
Whatsapp.

somnis@canbesora.

La Comissió de Comunicació està formada per mares i pares que
mantenim i coordinem els canals de comunicació interns i externs de
l’escola com són el mailing, la pantalla d'entrada del vestíbul, el canal
twitter, la web escolar, la comunicació interna entre l'escola i les
delegades de classe.
També desenvolupem campanyes segons les necessitats de cada
moment, així com les relacions externes de l'escola amb la
coordinadora d'AMPA's, reunions amb l'ajuntament, etc.
Ens reunim quan ens és necessari però treballem bàsicament a
través de correu electrònic i whatsapp.

comunicació@canbesora.com

Som un grup de mares, pares i mestres de l'escola on duem a terme la
gestió comptable (control de moviments del compte de l'AMPT,,
elaboració de pressupostos...), la gestió de documents (subvencions,
ajudes, hisenda...), tota la gestió bancària de cadascun dels infants de
l'escola (ingressos, reintegraments, documentació), la gestió
administrativa (ordenació i control de la documentació).
Amb 450 infants a l'escola la Comissió duem tota seva gestió
econòmica. Actualment hi treballem unes 5 persones.

economica@canbesora.com

INFORMA:

Cercem les propostes extraescolars que poden adequar-se millor a
les necessitats i demandes de les famílies i dels nostres infants i un
cop triades organitzar-les.
Gestionem els diferents casals que ofereix l’escola; elaborem i
revisem les llistes de permanència a piscina, atenem i solventem els
dubtes que hi puguin haver, enviem els comunicats per actualitzar la
web de l'escola.
Actualment som 7 persones entre mares i mestres les que treballem
en aquesta comissió. Ens trobem a l’escola segons les necessitats i
ens comuniquem força via email i WhatsApp.

extraescolars@canbesora.com

Som una comissió formada per personal docent, pares i mares de
l'escola, el nostre objectiu és promoure l'ús de TIC (Tecnologies de la
Informació i la Comunicació), definir i desenvolupar projectes nous,
configurar i el manteniment de la pàgina web de l’escola com és el
correu electrònic de tota l'escola, l'Extranet, portàtils i tàblets,
formació al personal docent i pares i mares de l'escola, resolució de
dubtes i incidències.
Fixem les reunions via doodle. Solem treballar des de casa i ens
comuniquem a través del correu electrònic i WhatsApp.

informatica@canbesora.com

Som un grup de mares, pares i mestres de l'escola que vetllem per un
bon funcionament del Servei del Menjador i assegurar-ne la qualitat.
Promovem la tasca educativa i emocional inherent a aquest servei
com ara una bona educació nutricional, hàbits d'alimentació
saludables.
Difonem recursos relacionats amb alimentació saludable a través de
xerrades, tallers i activitats diverses.
Ens reunim una vegada cada dos mesos aproximadament tot i que
gran part de la feina es desenvolupa a través de l’email i whatsapp.

menjador@canbesora.com

Som un grup de mares i mestres que intentem despertar el plaer per
la lectura en els infants. Gestionem el préstec dels llibres de la
biblioteca. Formem als infants com a usuaris de la biblioteca.
Inventem, pensem i creem diferents activitats com els tallers de
contes, conta-contes, tallers dinàmics, el personatge misteriós... I
per descomptat, tenim cura de l'Alfa i la Omega, les mascotes de la
biblio.

biblioteca@canbesora.com

Som un grup de mares i pares que proposem i treballem temes plàstics i
creatius per ambientar l'escola cada cop que l'escola ens necessita. Solem
decorar el vestíbul i passadissos principals, participem en les festes,
principalment el Concert de Nadal, Carnaval i la Festa de final de curs.
Desenvolupem la nostra activitat tant en horari escolar com fora de l'horari
lectiu (fins i tot algun dissabte) que és en aquests moments on ens
acompanyen i ajuden els nostres infants.
Actualment som poques persones actives, però si volem fer ambientacions
més espectaculars caldria ser molts més!

ambientacio@canbesora.com

La Comissió de festes es va crear l'any 2019 amb la intenció de celebrar,
promoure, participar de les festes ja consolidades a l'escola com la festa
d'hivern o la de final de curs. També en creem noves festes, com la de Tardor,
sempre amb sintonia entre projecte i escola.
Participem a la rua de carnestoltes que organitza l'Ajuntament de Mollet.
Comptem amb tu perquè volem continuar organitzant i gaudint de moltes
més festes junts!!! creant moments amb les famílies!!

festes@canbesora.com

Els nostres objectius són incentivar una educació inclusiva basada
en el respecte a la diversitat de gènere, sexual, funcional i familiar i
en impulsar l'empoderament i equitat dels infants, amb una mirada
respectuosa, des de l'autoconeixement físic, emocional i afectiu, i la
igualtat entre persones. Tot plegat mirem de fomentar-ho
mitjançant xerrades per a famílies, compra de literatura inclusiva,
tallers, etc.
Som una comissió oberta a noves idees i propostes.
Ens reunim a l'escola segons necessitats i ens comuniquem per
Whatsapp

coeducacio@canbesora.com

Som un grup de famílies preocupades per l'entorn i que volem donar
continuïtat al projecte del menjador i hort ecològic de l'escola,
continuant el consum de verdures i fruites ecològiques i de
proximitat també a casa, gràcies al projecte de cistella ecològica de
la mà del Rave Negre.
Pretenem divulgar i promoure activitats per educar en un consum
responsable, gestionar els llibres voladors del vestíbul de l'escola i la
jornada d'intercanvi de llibres. Col·laborem activament i fem
participar a les famílies en la recollida de materials reciclables com
piles, taps, oli, raspalls de dents de plàstic, anelles de plàstic de les
llaunes, etc.

ecopares@canbesora.com

Organitzem i coordinem xerrades, cursos i tallers de suport a les
famílies, impartits tant per voluntaris, institucions públiques o
fundacions que vulguin col·laborar amb l’Escola de Pares.
Publicitem les xerrades organitzades i en fem el seguiment.
Organitzem i dinamitzem el curs de català per a mares i pares de
l'escola i l’espai cafè clàssic.
Treballem des de casa per correu electrònic i whatsapp. Ens trobem
puntualment a l’escola quan és necessari.
Som un grupet petit amb ganes d'organitzar moltes coses.

I TAMBÉ PUC
PARTICIPAR

Com a Delegada o delegat de classe
fent arribar les informacions de
l'escola a les respectives classes i
resoldre dubtes que puguin sorgir
arrel d'aquestes informacions.

En les accions proposades en les
jornades Bricobesora, arranjant,
pintant, construint, tot allò que
l'escola necessiti.

